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Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Δ.Σ.) 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 

 

1)Πασχάλης Παπαζηλάκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος 

2)Χρήστος Παπαζηλάκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου ( Εκτελεστικό) 

3)Παναγιώτης Παπαζηλάκης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ( Εκτελεστικό) 

 

υπό την ως άνω ιδιότητα μας δηλώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε: 

α) οι εξαμηνιαίες, εταιρικές και ενοποιημένες, χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ,  κατά την 30η Ιουνίου 2022 και για την περίοδο 01/01/2022 - 
30/06/2022, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και 
του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα περιόδου της Εταιρείας ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ, 
καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, 
και 

 

β) η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις 
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. 

 

 

Διδυμότειχο, 27 Σεπτεμβρίου 2022 

 

 

Οι Βεβαιούντες 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

και Διευθύνων Σύμβουλος 

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων 
Σύμβουλος- Εκτελεστικό 

Μέλος του Δ.Σ. 

 

 

Το Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.  

Πασχάλης Παπαζηλάκης 

Α.Δ.Τ. ΑΗ 926302 

Χρήστος Παπαζηλάκης 

Α.Δ.Τ. Χ 281765 

Παναγιώτης Παπαζηλάκης 

Α.Δ.Τ. ΑΑ 761524 
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Β. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

επί των ενδιάμεσων συνοπτικών εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

κατά την 30η Ιουνίου 2022 και για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2022  

 

 

Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση του ίδιου Νόμου 
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 

Σκοπός της Έκθεσης είναι η ενημέρωση των επενδυτών: 

 

 Για την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία της Εβροφάρμα 
Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος (εφεξής «η Εταιρεία») και της θυγατρικής της Campus 
Μονοπρόσωπη A.E. (εφεξής «ο Όμιλος») κατά την υπό εξέταση περίοδο, καθώς και τις 
μεταβολές που επήλθαν. 
 

 Για τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της 
τρέχουσας οικονομικής χρήσεως και την επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες). 
 

 Για τις προοπτικές και εξελίξεις της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας. 
 

 Για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για τον Όμιλο και την Εταιρεία. 
 

 Για τις σημαντικές συναλλαγές που έγιναν μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με 
αυτήν προσώπων, σύμφωνα με το ΔΛΠ 24. 

 

1. Οικονομικός Απολογισμός Α΄ Εξαμήνου 2022 

Το 2022 ξεκίνησε με θετικές προοπτικές για την ελληνική οικονομία, παρ’ όλα αυτά τα πρόσφατα 
γεωπολιτικά γεγονότα στην Ουκρανία, οι στρατιωτικές ενέργειες από τη Ρωσία και η απάντηση 
των ευρωπαϊκών χωρών και των Ηνωμένων Πολιτειών με τη μορφή οικονομικών κυρώσεων, 
επηρεάζουν τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και τις οικονομικές εξελίξεις γενικότερα. 

Πιο συγκεκριμένα, το 2022 και το 2023 η ανάπτυξη προβλέπεται να κινηθεί κοντά στο 6% και 4% 
αντίστοιχα, με συνέπεια η σωρευτική ανάπτυξη για την διετία που διανύουμε να διαμορφωθεί 
περίπου στο 10%. 

Τα επόμενα δύο χρόνια είναι πιθανό να αποτελέσουν σημείο ανάκαμψης για την Ελληνική 
οικονομία, μεταξύ άλλων, για δύο σημαντικούς λόγους. Ο πρώτος είναι μια πιθανή ανάκτηση της 
«Επενδυτικής βαθμίδας», για πρώτη φορά από την αρχή της οικονομικής κρίσης, η οποία θα 
μπορούσε με τη σειρά της να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση στις ροές κεφαλαίων. Η αναβάθμιση 
του αξιόχρεου της χώρας από τους οίκους αξιολόγησης είναι πιθανό πως δεν θα αργήσει πολύ 
μέχρι να συμβεί, δεδομένου ότι η χώρα απέχει σήμερα μία βαθμίδα από την επενδυτική. 

Ο δεύτερος είναι η σημαντική συνεισφορά του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
(RRF), ο οποίος εκτιμάται ότι στα επόμενα χρόνια θα συνεισφέρει πάνω από € 30 δις (>15% του 
ΑΕΠ της χώρας) συνολικά μέσω επιχορηγήσεων και δανείων με ευνοϊκούς όρους, ενισχύοντας τις 
Ελληνικές τράπεζες και ευρύτερα την ελληνική οικονομία. 

Οι προοπτικές ανάκτησης της «Επενδυτικής Βαθμίδας» και οι αναμενόμενες εισροές από το 
Μηχανισμό Ανάκαμψης σε συνδυασμό με ευρύτερα Ευρωπαϊκά κονδύλια, αναμένεται να 
προσφέρουν επιπλέον ώθηση σε ζωτικούς τομείς της Ελληνικής οικονομίας, με τους αναλυτές να 
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αναμένουν ισχυρή ανάπτυξη στη μετά-Covid εποχή, καθώς η κατανάλωση επανακάμπτει στα προ-
πανδημίας επίπεδα, ενώ η συσσώρευση αποταμιεύσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας θα 
μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω την ιδιωτική κατανάλωση.  

Σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, κρίσιμα θέματα όπως οι πληθωριστικές πιέσεις που 
προέρχονται κυρίως από την ενεργειακή κρίση, οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες, καθώς 
και οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις με επίκεντρο την Ουκρανία, αναμένεται να παραμείνουν 
στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος και να κρίνουν την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας κατά 
τη διάρκεια του 2022. 

Σε αυτό το περιβάλλον ο οικονομικός απολογισμός του Ομίλου και της Εταιρείας για το α΄ 
εξάμηνο του 2022,  χαρακτηρίζεται από τα εξής: 

 Την αύξηση του όγκου των πωλήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας κυρίως φέτας ΠΟΠ 
και στραγγιστού γιαουρτιού 

 Την μείωση του λειτουργικού κέρδους. Από το β’ εξάμηνο του 2021 παρατηρήθηκαν 

απότομες ανατιμήσεις στις α’ ύλες, στην ηλεκτρική ενέργεια, στα καύσιμα που με την 

σειρά τους παρέσυραν προς τα πάνω το κόστος των προμηθειών με αποτέλεσμα να 

αυξηθεί τόσο το κόστος παραγωγής των προϊόντων, όσο και το κόστος διάθεσής τους. 

Ταυτόχρονα ανατιμήθηκαν υπέρμετρα οι τιμές των ζωοτροφών, με συνέπεια να αυξηθεί 

το κόστος παραγωγής γάλακτος της θυγατρικής Campus.  

 Η Εταιρεία κατέβαλε προσπάθειες μείωσης του λειτουργικού κόστους και ταυτόχρονα 
μετακύλισης του υπερβάλλοντος κόστους παραγωγής στην τιμή του τελικού 
προϊόντος. Από τον Μάρτιο του 2022 πέρασαν αξιόλογες ανατιμήσεις στις τιμές 
πώλησης των προϊόντων.  

 Τις συνεχιζόμενες νέες επενδύσεις του Ομίλου κυρίως σε μηχανολογικό και βιομηχανικό 
εξοπλισμό, οι οποίες ανήλθαν σε € 741 χιλ. για το εξάμηνο του 2022. Σχεδόν στο σύνολό 
τους είναι ενταγμένες στις διατάξεις του Μέτρου 4.2.1 του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και επιχορηγούνται κατά 50%.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Διοίκηση επισημαίνει τα εξής:  

 Τη συνεχιζόμενη κερδοφορία για τη θυγατρική Εταιρεία Campus. 
 Τη σημαντική αύξηση των εξαγωγών. 
 Τη μετακύλιση των αυξημένων λειτουργικών εξόδων στις τιμές πώλησης από το 

Μάρτιο του 2022. 

Σημαντικό ρόλο στην αύξηση των πωλήσεων διετέλεσε η περαιτέρω επέκταση της Εταιρείας 

στις ξένες αγορές, καθώς και του στραγγιστού γιαουρτιού και της φέτας ΠΟΠ, τα οποία θα 

ενισχύσουν παραγωγικά στο εγγύς μέλλον το επενδυτικό πλάνο που ευρίσκεται σε εξέλιξη. 

Όπως και στις πρόσφατες προηγούμενες χρήσεις, βασική παράμετρος επίτευξης των ανωτέρω 

στόχων αποτέλεσε η ιδιοπαραγωγή ανωτέρας ποιότητας ελληνικού αγελαδινού γάλακτος από το 

στάβλο ζώων της θυγατρικής Εταιρείας CAMPUS Μονοπρόσωπη A.E. αλλά και η αξιοποίησή του 

από τη μητρική Εταιρεία μέσω των συνεχιζόμενων επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό. 

Πέρα των ιδιόκτητων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων, η Campus δημιούργησε σύστημα 

προκειμένου να συστεγάζει και ζώα άλλων (τρίτων) κτηνοτρόφων. Με το σύστημα αυτό η Campus 

αναλαμβάνει έναντι αμοιβής τον σταβλισμό, τη διαχείριση και την σίτιση των κοπαδιών.  

Στα πλαίσια της ενθάρρυνσης τόσο από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα όσο και από το Υπουργείο 

Αγροτική Ανάπτυξης και Τροφίμων, να δημιουργούνται ομάδες παραγωγών, η Campus, όπως είναι 

γνωστό προ ετών πήρε την πρωτοβουλία και με άλλους συστεγασμένους κτηνοτρόφους, σύστησε 

την Ομάδα Παραγωγών Γάλακτος Αλ.μαρώ ΙΚΕ. Σύμφωνα δε με την νομοθεσία του Υπουργείου, κάθε 

μέλος υποχρεούται να κατέχει το πολύ έως 20% του μετοχικού κεφαλαίου της ομάδας και να 

διακινεί μέσω της ομάδας την παραγόμενη ποσότητα γάλακτος. Παράλληλα όμως, οι ομάδες 

κτηνοτρόφων και τα μέλη τους επωφελούνται από θεσμικά και οικονομικά κίνητρα και να 

πραγματοποιούν επενδύσεις. Επίσης επιχορηγούνται να εφαρμόζουν μέσω εκπαίδευσης 
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καινοτόμες πρακτικές προκειμένου να αυξήσουν την παραγωγή και να βελτιώσουν την ποιότητα, 

ώστε να καταστούν πιο ανταγωνιστικοί και βιώσιμοι.  

Το μοντέλο της Ομάδας Παραγωγών με τις επενδύσεις που ήδη πραγματοποίησε (η συγκομιδή 

των ενσιρωμένων ζωοτροφών πραγματοποιείται με καινοτόμο εξοπλισμό στο χωράφι, που 

ταυτόχρονα μετρά και αναλύει online τα ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως πρωτεΐνη, NDF κ.τ.λ.) 

αποδίδει αρκετά ικανοποιητικό εισόδημα για τους συνεργαζόμενους παραγωγούς, αλλά κυρίως 

βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα της Campus και αποτελεί ένα αρκετά ελκυστικό μοντέλο 

διαχείρισης κοπαδιών ζώων.  

Η συνολική ημερήσια παραγωγή από ιδιόκτητα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία αλλά και άλλων 

κτηνοτρόφων ανέρχεται σε σχεδόν 45 τόνους γάλα ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί σχεδόν 

στο 3% της εγχώριας παραγωγής νωπού αγελαδινού γάλακτος. Η οργάνωση σε ομάδα αποτελεί την 

πλέον αξιόλογη προσπάθεια προς την κατεύθυνση της αύξησης της ελληνικής παραγωγής 

αγελαδινού γάλακτος. Η εγχώρια παραγωγή όπως είναι γνωστό είναι ελλειμματική καλύπτοντας 

περίπου μόνο το 40% των αναγκών της και αναγκάζει τη χώρα μας να πραγματοποιεί μεγάλες 

εισαγωγές γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων. 

Αποτελέσματα εξαμηνιαίας περιόδου 

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, οι βασικές μεταβολές των κονδυλίων της κατάστασης 
αποτελεσμάτων της υπό εξέτασης περιόδου, σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2021 έχουν ως εξής: 

 Ο ενοποιημένος και εταιρικός κύκλος εργασιών αυξήθηκε σε σχέση με το αντίστοιχο 
διάστημα του προηγούμενου έτους. Πιο συγκεκριμένα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών 
ανήλθε σε € 19.695 χιλ. έναντι € 17.585 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση 12% ενώ ο εταιρικός 
κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 16.195 χιλ. έναντι € 14.741 χιλ. της συγκριτικής 
πληροφόρησης παρουσιάζοντας αύξηση 10%.  
 

 Το μεικτό ενοποιημένο περιθώριο διαμορφώθηκε στο 15,51% έναντι 19,24% και το εταιρικό 
15,30% έναντι 19,04% της προηγούμενης συγκριτικά περιόδου. Σε επίπεδο απόλυτων 
μεγεθών, το μεικτό κέρδος ανήλθε σε 3.054 χιλ. ευρώ και σε 2.478 χιλ. ευρώ έναντι 3.383 χιλ. 
ευρώ και 2.808 χιλ. ευρώ για ενοποιημένο και εταιρικό επίπεδο αντίστοιχα. 
 

 Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.062 χιλ. 
(προσαρμοσμένο εκτός προβλέψεων ανέρχεται σε € 1.137 χιλ.) και € 436 χιλ. για τον Όμιλο 
και την Εταιρεία αντίστοιχα, έναντι € 1.616 χιλ. και € 919 χιλ. για την συγκριτική 
πληροφόρηση.  
 

 Επίσης, τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των € 63 χιλ. κέρδη 
παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την συγκριτική πληροφόρηση όπου το αντίστοιχο 
ποσό ήταν € 652 χιλ. κέρδη. Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας 
ανήλθαν σε € (391) χιλ. ζημίες μειωμένα σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο όπου το 
αντίστοιχο ποσό ήταν € 145 χιλ. κέρδη. 
 

 Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν στο ποσό των € (22) χιλ. ζημίες 
παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την συγκριτική πληροφόρηση όπου το αντίστοιχο 
ποσό ήταν € 660 χιλ. κέρδη. Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα μετά φόρων της Εταιρείας 
ανήλθαν σε € (390) χιλ. ζημίες μειωμένα σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο όπου το 
αντίστοιχο ποσό ήταν € 188 χιλ. κέρδη. 

Προοπτικές 

Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, για το υπόλοιπο της χρήσης του 2022, η Διοίκηση είναι 

επιφυλακτική λόγω των συνεχιζόμενων ανατιμήσεων στο κόστος ενέργειας, των υλικών 

συσκευασίας και των α ́ υλών. Στο βαθμό που θα επιτευχθούν ανατιμήσεις των τιμών πώλησης, 

αναμένεται σταδιακή εξομάλυνση των αποτελεσμάτων μας. Η Διοίκηση θα επιδιώξει την αύξηση 
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της παραγωγής γάλακτος, την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητάς του, την ανάπτυξη των 

πωλήσεων στο εξωτερικό και την συνέχιση των επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό με σκοπό 

την επιπλέον βελτίωση των πωλήσεων και των αποτελεσμάτων της. 

Χρηματοοικονομικοί δείκτες 

Κατωτέρω παρατίθενται μερικοί από τους σημαντικότερους χρηματοοικονομικούς δείκτες 

της Εταιρείας και του Ομίλου μας αναφορικά με την χρηματοοικονομική επίδοση και κατάσταση 

καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα καθώς και θέματα 

που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό και την υγεία και ασφάλεια. 

 

Περιβαλλοντικά Θέματα  

Ο Όμιλος της Εβροφάρμα αντιλαμβανόμενος την σημασία ενός υγιούς πλαισίου 

περιβαλλοντικής ανάπτυξης με στοιχεία αειφορίας, δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην διαχείριση και 

βιωσιμότητα των παραγωγικών του δραστηριοτήτων.  

Σε ότι αφορά την διαχείριση των αποβλήτων, η Εβροφάρμα εδώ και αρκετά χρόνια στοχεύει 

στην ανακύκλωση  όσο το δυνατόν μεγαλύτερου όγκου των αποβλήτων που παράγει. Για τα αστικά 

απόβλητα που δεν προβλέπεται ανακύκλωση, πραγματοποιείται καθημερινή διαχείρισή τους από 

τις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα για το πρώτο εξάμηνο του 2022 η 

Εβροφάρμα παρέδωσε προς ανακύκλωση τα εξής: 

 12,490 τόνους πλαστικής συσκευασίας  

 4,220 τόνους χαρτί  

 20,880 τόνους δοχεία από λευκοσίδηρο  

 5,967 τόνους ξύλο  

 3,830 τόνους χάρτινη συσκευασία  

 1,400 τόνους μέταλλα  

 0,113 τόνους μπαταρίες 

 0,440 τόνους ανοξείδωτο ατσάλι 

 2,740 τόνους διάφορα υλικά ανακύκλωσης 

 0,120 τόνους ανακυκλώσιμες συσκευές 

 

Επιπλέον: 
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 3.379,42 τόνους Τυρόγαλο και Προϊόντα με βάση το Γάλα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για 

παραγωγή Βιοαερίου στην μονάδα της συνδεδεμένης εταιρείας Βιομέστη ΙΚΕ 

 200,37 τόνους ιλύ, η οποία χρησιμοποιήθηκε για λίπανση σε καλλιέργειες τοπικών 

παραγωγών 

 

Αναφορικά με την απόρριψη λυμάτων, η Εβροφάρμα παράγει υγρά απόβλητα τα οποία 

αποτελούνται κυρίως από τυρόγαλο, απόνερα από CIP και αστικά απόβλητα. Το μεγαλύτερο μέρος 

του τυρογάλακτος, η Εταιρεία καταφέρνει να το συλλέξει και το αποστέλλει σε εταιρεία 

παραγωγής βιοαερίου. Τα υπόλοιπα υγρά απόβλητα συλλέγονται στο  βιολογικό καθαρισμό της 

Εβροφάρμα, επεξεργάζονται και καταλήγουν στο δίκτυο του δήμου. 

Επίσης, ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συσκευασιών, η Εβροφάρμα έχει 

αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και εδώ και αρκετά χρόνια έχει 

σύμβαση με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΕΕΑΑ. Στο πλαίσιο αυτό 

κατανοώντας την περιβαλλοντική επίπτωση που προκαλεί η απόρριψη των υλικών συσκευασίας 

στο περιβάλλον έχει φτιάξει πλάνο με σκοπό τη σταδιακή μείωση των απορριπτόμενων υλικών 

συσκευασίας. 

Για την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων της η Εβροφάρμα έχει υιοθετήσει 

Συστήματα  Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή 

πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, IFS και BRC, τα οποία εφαρμόζει σε όλα τα τμήματά της 

και σε όλες τις δραστηριότητές της με σκοπό την αναγνώριση, αξιολόγηση και τον έλεγχο των 

κινδύνων, ώστε να παράγει προϊόντα ασφαλή, σταθερής ποιότητας, τα οποία να είναι απόλυτα 

ελεγμένα και να συμμορφώνονται πλήρως με τις προδιαγραφές της, τις σχετικές νομοθετικές 

απαιτήσεις και με τις διμερώς συμφωνημένες απαιτήσεις των πελατών. 

Τέλος, σε ότι αφορά τα προϊόντα της, τη σήμανσή τους, τη χρήση και την απόρριψή τους η 

Εβροφάρμα παραθέτει συνοπτικά τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία βοηθούν τους καταναλωτές στο 

να πραγματοποιούν ενημερωμένες αγοραστικές επιλογές: 

-Προέλευση των συστατικών στοιχείων των προϊόντων 

Το σύνολο των προϊόντων προέρχεται από συγκεκριμένες α΄ ύλες. 

 Γάλα νωπό  πρόβειο , αγελαδινό και γίδινο. 

 Γάλα συμπυκνωμένο αγελαδινό. 

 Κρέμα γάλακτος αγελαδινή και γίδινη. 

 Πρωτεΐνες γάλακτος σε μορφή σκόνης. 

 Φρουτοπαρασκευάσματα από πραγματικά φρούτα. 

Οι καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται για τις διεργασίες ζύμωσης είναι μικροβιακές και οι 

πυτιές που χρησιμοποιούνται για τα τυριά είναι φυτικής και ζωικής προέλευσης. 

Επιπλέον, αναλόγως με το προϊόν, χρησιμοποιούνται μικρές ποσότητες βοηθητικών 

υλών:  αλάτι , ζάχαρη , κακάο , άμυλο πατάτας και ζελατίνη ζωικής προέλευσης. 

— Κατάλογος των συστατικών των προϊόντων με ιδιαίτερη αναφορά σε ουσίες ή συστατικά που 

μπορούν να βλάψουν τους πελάτες ή το περιβάλλον 

Στις περιπτώσεις αυτές ανήκουν τα αλλεργιογόνα συστατικά. 

Στη σήμανση των προϊόντων τα αλλεργιογόνα συστατικά επισημαίνονται με bold γραφή 

και συγκεκριμένο μέγεθος, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Τέτοια είναι το γάλα, οι 

πρωτεΐνες γάλακτος, η κρέμα γάλακτος καθώς όλα αυτά περιέχουν λακτόζη σε κανονική 

περιεκτικότητα είτε ίχνη λακτόζης. οπότε επισημαίνεται και η ύπαρξη λακτόζης.  Η λακτόζη 

επηρεάζει μόνο τους οργανισμούς με δυσανεξία. 
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— Πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση των προϊόντων 

    Σε όλες τις συσκευασίες των προϊόντων προβλέπονται οδηγίες χρήσης/φύλαξης και 

προειδοποιητικές ενημερώσεις. Συγκεκριμένα: 

1. Ημερομηνία λήξης των προϊόντων αναγράφεται σε εμφανές σημείο. 

2. Στα συστατικά του προϊόντος υπάρχει αναφορά με οδηγίες για το που θα βρει ο 

καταναλωτής την αναγραφή της ημερομηνίας λήξης (ετικέτα, καπάκι κτλ.). 

3. Σε προϊόντα που απαιτείται ανάδευση πριν τη χρήση , επισημαίνεται. 

4. Σε όλα τα προϊόντα στην ετικέτα σήμανσης αναφέρονται οι συνθήκες διατήρησης (σε ψύξη 

+2ο C έως +6ο C ). 

5. Σε όλα τα προϊόντα στην ετικέτα σήμανσης αναφέρεται η διατηρησιμότητα του ανοικτού 

προϊόντος και η μέγιστη αντοχή κατανάλωσης. 

6. Στο γάλα μακράς διαρκείας γίνεται αναφορά για φύλαξη σε σκιά και σε θερμοκρασία <20ο C . 

7. Φυσικός διαχωρισμός, αναφέρεται όπου απαιτείται. 

8. Επιπλέον στοιχεία αναγράφονται όπου απαιτείται. 

— Τρόπος ορθής απόρριψης των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της διακριτής σήμανσης 

ανακύκλωσης, εφόσον υπάρχει 

Δεν πραγματοποιείται απόρριψη για κανένα προϊόν. Ακόμη και τα προϊόντα που δεν 

πωλούνται στην αγορά -ιδιαίτερα μικρές ποσότητες σε σχέση με την ημερήσια παραγωγή- 

επιστρέφουν υπό ψύξη στο εργοστάσιο πριν την ημερομηνία λήξης τους . Μετά την παραλαβή τους 

πραγματοποιείται πώληση και αποστολή σε ειδικές συσκευασίες και υπό ψύξη στην εταιρεία 

Βιομέστη ΜΙΚΕ, συνδεδεμένη του ομίλου, όπου χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοαερίου. 

Το συγκρότημα βιοαερίου της συνδεδεμένης Εταιρείας Βιομέστη ΜΙΚΕ, που επεξεργάζεται, 

με τη μέθοδο της αναερόβιας θερμόφιλης ζύμωσης, κοπριά, τυρόγαλο και βιομάζα για την 

συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1MW, απαλλάσσει τη θυγατρική 

Εταιρεία Campus Μονοπρόσωπη Α.Ε. από τις δαπάνες συγκέντρωσης και ξήρανσης και εν γένει 

διαχείρισης της κοπριάς, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται η επιβάρυνση από το τυρόγαλο της μονάδας 

βιολογικού καθαρισμού της Εβροφάρμα, δημιουργώντας ταυτόχρονα άμεσα και έμμεσα σημαντικά 

οικονομικά οφέλη για τον Όμιλο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η θερμόφιλη ζύμωση καθιστά ακίνδυνο και 

ασφαλές το υπόλειμμα το οποίο διοχετεύεται ως οργανική λίπανση στα χωράφια συμβεβλημένων 

αγροτών που καλλιεργούν ζωοτροφές για τις διατροφικές ανάγκες των αγελάδων μας. Το εν λόγω 

συγκρότημα καθιστά τις παραγωγικές δραστηριότητες και γενικά τον Όμιλο Εβροφάρμα στις πλέον 

πράσινες και φιλοπεριβαλλοντικές Εταιρείες της χώρας, που εφαρμόζουν κυκλική οικονομία στην 

πράξη και λειτουργούν με εξαιρετικά μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα στην ατμόσφαιρα. 

Κοινωνικά Θέματα  

Η Εταιρεία δεσμεύεται στη διατήρηση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας για την τοπική 

κοινωνία, υποστηρίζοντας την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών που δραστηριοποιείται.  

Συμμετέχει στις τοπικές δραστηριότητες της ακριτικής Θράκης και στηρίζει ενεργά με χορηγίες και 

δωρεές τους συλλόγους, τα σωματεία και τους λοιπούς φορείς των κλάδων του πολιτισμού, της 

υγείας, του αθλητισμού και της εκπαίδευσης. 

Σε ότι αφορά το Ανθρώπινο Δυναμικό η Εβροφάρμα σέβεται και υποστηρίζει τα διεθνώς 

αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα και εφαρμόζει πολιτικές δίκαιης ανταμοιβής, αξιοκρατίας 

και ίσων ευκαιριών για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της, χωρίς καμία διάκριση και με 

σεβασμό στη διαφορετικότητα. Παράλληλα, προσφέρει ευκαιρίες για εξέλιξη μέσω συνεχούς 

εκπαίδευσης και συστηματικής αξιολόγησης του προσωπικού της. 
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Η Διοίκηση του Ομίλου τηρεί πιστά τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και εκπληρώνει 

όλες τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Επιθεώρηση Εργασίας και στους Ασφαλιστικούς Φορείς. 

Κατά την 30η Ιουνίου 2022 ο αριθμός του προσωπικού του Ομίλου ανερχόταν σε 156 άτομα (31 

Δεκεμβρίου 2021: 143 άτομα). 

Εταιρική Διακυβέρνηση 

Η Εβροφάρμα δημιουργεί τις κατάλληλες δομές, πολιτικές και διαδικασίες με σκοπό την 

ενίσχυση της διαφάνειας, τη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη καθώς 

και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Παράλληλα, έχει υιοθετηθεί ο Ελληνικός Κώδικας 

Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ και υπάρχει απόλυτη συμμόρφωση με το νομοκανονιστικό 

πλαίσιο που διέπει την λειτουργίας της. 

Σε ότι αφορά την σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου: 

 ο Πρόεδρος αποτελεί εκτελεστικό μέλος και βάσει νομοθεσίας διόρισε Αντιπρόεδρο μη 

εκτελεστικά μέλος και μάλιστα ανεξάρτητο. 

 Το ποσοστό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι γυναίκες είναι 28,57%. 

 Το ποσοστό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι μη εκτελεστικά είναι 42,86%. 

 Το ποσοστό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι μη εκτελεστικά  και 

ανεξάρτητα είναι 42,86%. 

Η Εταιρεία διαθέτει Πολιτική και Διαδικασία Σύγκρουσης Συμφερόντων. Τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υπογράψει σχετικές δηλώσεις, όπου επιβεβαιώνουν την 

συμμόρφωσή τους με τις προβλέψεις και τις απαιτήσεις αυτής. Έως σήμερα δεν έχει 

πραγματοποιηθεί δήλωση κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων των ιδίων, καθώς και 

συνδεδεμένων μερών με αυτά. 

Σε ότι αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη η Εβροφάρμα βάσει της κουλτούρας της και 

αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η βιώσιμη ανάπτυξη στην λειτουργία και μελλοντική της 

πορεία και εξέλιξη, έχει θεσπίσει πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης, χωρίς να απαιτείται υποχρεωτικά 

από τον νόμο, όπου προσεγγίζεται το πλαίσιό της μέσω των βασικών πυλώνων της εταιρικής 

διακυβέρνησης, του ανθρώπινου δυναμικού, της αγοράς, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας. 

Υγεία και Ασφάλεια 

Για τον Όμιλο, η Υγεία και η Ασφάλεια σε όλες τις δραστηριότητές του, αποτελεί τη 

σημαντικότερη προτεραιότητα. H συνολική προσέγγιση της διαχείρισης θεμάτων που αφορούν την 

Υγεία και Ασφάλεια, περιλαμβάνει μέτρα πρόληψης για την εξάλειψη των κινδύνων. Επιπλέον, ο 

Όμιλος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες 

και τους επισκέπτες σε όλους τους χώρους εργασίας.  

Ο Όμιλος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, στις υποδομές στον τομέα της Υγείας και 

Ασφάλειας. Ο Όμιλος απασχολεί γιατρό εργασίας, ο οποίος εξετάζει το προσωπικό ανά τακτά 

χρονικά διαστήματα, απασχολεί επίσης και τεχνικό ασφαλείας, ο οποίος δίνει οδηγίες περί 

ασφαλούς διενέργειας των εργασιών τους. 

2. Σημαντικά Γεγονότα που έχουν Συμβεί έως Σήμερα 

Σημαντικά γεγονότα της εξαμηνιαίας περιόδου 

Ενεργειακή Κρίση 

 Η σταθερή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μετάβαση σε οικονομία με μειωμένες 

εκπομπές άνθρακα, συνοδευόμενη με την αύξηση της ζήτησης ενέργειας έπειτα από την σταδιακή 

εξομάλυνση των συνθηκών αγοράς λόγω ελάφρυνσης των μέτρων της πανδημίας, οδήγησαν σε 

πληθωριστικές πιέσεις και ιδιαίτερα μεγάλες αυξήσεις των τιμών ενέργειας. Η μη πρόβλεψη 
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πλάνου για την αντιμετώπιση τέτοιων σεναρίων και ο ασταθής έλεγχος της αγοράς ενέργειας 

οδήγησαν σε συνεχείς δυσχέρειες, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν οι παραγωγικοί κλάδοι της 

οικονομίας από τις αυξήσεις, οι οποίες συνεχίζουν και κατά την διάρκεια του 2022. Επίσης, τα 

πρόσφατα γεωπολιτικά γεγονότα στην Ουκρανία, οι στρατιωτικές ενέργειες από τη Ρωσία και η 

απάντηση των ευρωπαϊκών χωρών και των Ηνωμένων Πολιτειών με τη μορφή οικονομικών 

κυρώσεων, επηρεάζουν τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και τις οικονομικές εξελίξεις γενικότερα. 

Αν και ο Όμιλος δεν έχει έκθεση προς την Ουκρανία και τη Ρωσία, επηρεάζεται έμμεσα όμως από 

την άνοδο των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και συνεπακόλουθα των τιμών α΄ υλών και των 

ζωοτροφών. Ο Όμιλος παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ουκρανία και σχεδιάζει τις ανάλογες 

ενέργειες. 

 Η Εταιρεία, ως συνέπεια των ανωτέρω, είχε μεγάλη αύξηση του κόστους ενέργειας στην 

παραγωγική της διαδικασία με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του περιθωρίου κέρδους της. Η 

Εταιρεία καταβάλει προσπάθειες να μετακυλήσει το υπερβάλλον κόστος παραγωγής στην τιμή του 

τελικού προϊόντος. 

Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα για τη μητρική Εταιρεία και τη θυγατρική της Campus 
Μονοπρόσωπη Α.Ε., που έλαβαν χώρα από τη λήξη της περιόδου μέχρι την ημερομηνία σύνταξης 
της παρούσας έκθεσης, που να χρήζουν προσαρμογής των ενδιάμεσων συνοπτικών 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

3. Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων και κατά τη 
διενέργεια των δραστηριοτήτων του για την ευόδωση των σκοπών του εκτίθεται σε διαφόρων 
ειδών κινδύνους και αβεβαιότητες οι κυριότεροι των οποίων είναι οι κάτωθι: 

Κίνδυνος από τον ανταγωνισμό 

Ο κλάδος των γαλακτοκομικών χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό και μια τάση 

συγκέντρωσης. Έχοντας αυτό ως δεδομένο, δίδεται τεράστια σημασία στην παραγωγή υψηλής 

ποιότητας προϊόντων, στην οργάνωση ενός άρτια οργανωμένου δικτύου διανομής προϊόντων και 

μιας καλά οργανωμένης υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών μετά την πώληση. Η Διοίκηση του 

Ομίλου πιστεύει ότι μια καλά οργανωμένη μεσαίου μεγέθους οικονομική μονάδα, η οποία διαθέτει 

και την ανάλογη ευελιξία έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στους κινδύνους από τον 

ανταγωνισμό. 

Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο ταμιακών ροών επιτοκίου ο οποίος μπορεί να προέλθει από 

ενδεχόμενη μεταβολή των επιτοκίων των δανείων, τα οποία θα επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά τις 

ταμιακές εκροές που συνδέονται με υποχρεώσεις του Ομίλου. 

Για να το αντιμετωπίσει, ο Όμιλος αναλύει την έκθεσή του στη μεταβολή των επιτοκίων σε συνεχή 

βάση προσπαθώντας να επιτύχει αναχρηματοδότηση με καλύτερους όρους και τρόπους και 

κάνοντας συνετή διαχείριση των δανείων του.  

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο Όμιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας βάσει προγραμμάτων πληρωμών και 

εισπράξεων που καταρτίζονται σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση. Συγκεκριμένα υπάρχει 

προσεκτική παρακολούθηση των υποχρεώσεων (μακροπροθέσμων και βραχυπροθέσμων 

υποχρεώσεων) καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται.  
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Επιπλέον, παρακολουθούνται σε ημερήσια βάση οι εισπράξεις από εμπορικές απαιτήσεις, καθώς 

και η πιστή τήρηση των συμφωνιών είσπραξης, ειδικά από μεγάλους πελάτες (super markets κλπ.) 

με συμφωνίες εισπράξεων με συγκεκριμένα τιμολόγια πωλήσεων. 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει κυρίως από πιστώσεις σε πελάτες 

συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών εισπρακτέων αλλά και από τις καταθέσεις της Εταιρείας 

σε τραπεζικά ιδρύματα. Το εμπορικό και το οικονομικό τμήμα αξιολογούν την φερεγγυότητα των 

πελατών λαμβάνοντας υπ’ όψη την χρηματοοικονομική του κατάσταση, την εξυπηρέτηση των 

τρεχουσών οφειλών του και ορίζουν πιστωτικά όρια τα οποία παρακολουθούνται τακτικά και δεν 

δύνανται να ξεπεραστούν από έναν μεμονωμένο πελάτη. 

Κίνδυνος σχετικά με την Ποιότητα και την Ασφάλεια των Τροφίμων 

Η αγορά της πρώτης ύλης, η μεταποίηση, η συσκευασία, το μάρκετινγκ και η πώληση των 

τροφίμων ενέχουν έναν εγγενή κίνδυνο ως προς την ευθύνη της ποιότητας προϊόντων, της τυχόν 

ανάκλησής τους και της επακόλουθης δυσμενούς δημοσιότητας. 

Αρχής γενομένης από την αγορά του γάλακτος κατ’ ευθείαν από τον παραγωγό με δικά της 

μεταφορικά μέσα και τη μεταφορά αυτού σε σύντομο χρονικό διάστημα στο εργοστάσιο για έλεγχο 

και επεξεργασία, η Εταιρεία διασφαλίζει την άριστη ποιότητα και φρεσκάδα του γάλακτος και κατ’ 

επέκταση των παραγομένων προϊόντων. Η επεξεργασία του γάλακτος και η παραγωγή των 

προϊόντων γίνονται σε κλειστά δίκτυα που καθαρίζονται και απολυμαίνονται στο τέλος της κάθε 

παραγωγικής διαδικασίας. Υπάρχει συνεχής παρακολούθηση και καταγραφή της ποιότητας των 

παραγομένων καθώς τηρούνται ποιοτικά δεδομένα τα οποία ελέγχονται από τον ποιοτικό έλεγχο 

σε τακτά χρονικά διαστήματα και μέχρι την λήξη τους. 

Η συνέχιση της ψυκτικής αλυσίδας είναι από τα κυριότερα σημεία ελέγχου γι’ αυτό η ψύξη 

παρακολουθείται καθημερινά σε όλους τους χώρους καθώς και τα οχήματα μεταφοράς της 

Εταιρείας. 

Η Εταιρεία ακολουθώντας αυστηρά και πιστά την πολιτική της στην ποιότητα επιτυγχάνει να 

προσφέρει στους πελάτες της προϊόντα ποιοτικά και ασφαλή με πλήρη «ιχνηλασιμότητα». 

Σημειώνουμε ότι ειδικά για το αγελαδινό γάλα εφαρμόζεται με τις συνεργαζόμενες φάρμες 

πιστοποιημένο σύστημα για τη διατροφή των αγελάδων αποκλειστικά από μη γενετικά 

τροποποιημένες τροφές (FREE GMO). 

Οι παραγωγικές διαδικασίες είναι πιστοποιημένες με το ISO 22000, επίσης έχουν πιστοποιηθεί και 

με τα συστήματα ποιότητας IFS και BRC. 

Επιπλέον είναι πιστοποιημένη η παραγωγή από την Εταιρεία του τυριού φέτας (ΠΟΠ) από την 

AGROCERT και για την παραγωγή των βιολογικών της προϊόντων από την BIOHELLAS. 

Κίνδυνος Ζωϊκού Κεφαλαίου  

 Η θυγατρική εταιρεία Campus μειώνει σημαντικά τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται 

το ζωϊκό της κεφάλαιο (βοοειδή), κυρίως μέσω της ασφάλισής του στον Οργανισμό Ελληνικών 

Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και μέσω της εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Κανονισμών για την 

πρόληψη και τον έλεγχο των νόσων των ζώων, όποτε εκτίθεται σε αυτές και σε συνεργασία με τις 

κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας. 

 Πιο συγκεκριμένα, η ασφάλιση Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) 

περιλαμβάνει τις ζημιές που προκαλούνται στο ζωϊκό κεφάλαιο από τους ασφαλιζόμενους 

κινδύνους (ζημιογόνα αίτια) όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού Ασφάλισης 

του Ζωικού Κεφαλαίου (ΦΕΚ 1669/Β/27-7-2011) και είναι ενδεικτικά:  
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-Φυσικοί Κίνδυνοι: χαλάζι, υπερβολικό ψύχος, χιόνι, ανεμοθύελλα, πλημμύρα, καύσωνας, κεραυνός, 

σεισμός,  

-Ασθένειες-Παθήσεις: παθολογικές καταστάσεις τοκετού, μετατόπιση ηνύστρου, γαγγραινώδης 

μαστίτιδα, ειλεός, κακοήθης καταρροϊκός πυρετός 

 Η εφαρμογή των ενωσιακών κανονισμών για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση των νόσων 

των ζώων, προβλέπει την αναγνώριση, καταγραφή, αντιμετώπιση και επιτήρηση των νόσων, την 

πρόβλεψη υποχρεωτικής ή προαιρετικής εκρίζωσης της νόσου (εμβολιασμός, θανάτωση, 

περιορισμός μετακίνησης των ζώων κτλ), καθώς και τον αντίκτυπο των μέτρων πρόληψης και 

ελέγχου των νόσων όσον αφορά το κόστος (αποζημίωση), την κοινωνία (αποδοχή), την καλή 

μεταχείριση των ζώων και το περιβάλλον. 

Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες για την Επόμενη Χρήση  

Ο σημαντικότερος χρηματοοικονομικός κίνδυνος για την επόμενη περίοδο παραμένει η 

πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και πώς θα επηρεάσει τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία 

γάλακτος, καθώς και τις διακυμάνσεις στις τιμές α΄ υλών, των ζωοτροφών που επηρεάζουν την 

Campus, των καυσίμων, το ύψος των επιτοκίων, καθώς και τις διακυμάνσεις των τιμών ηλεκτρικού 

ρεύματος. Τα διάφορα σενάρια και οι τρόποι αντιμετώπισης τους δεν είναι δυνατόν να 

προβλεφθούν στο σύνολο τους, αλλά ο Όμιλος παρακολουθεί στενά και προσαρμόζει τη λειτουργία 

και τον προγραμματισμό του ανάλογα με τις εκάστοτε εξελίξεις. 

Επιπλέον η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η απάντηση από το ΝΑΤΟ και τις 

ευρωπαϊκές χώρες με τη μορφή οικονομικών κυρώσεων επηρεάζουν τις παγκόσμιες αγορές 

ενέργειας και τις οικονομικές εξελίξεις γενικότερα. Η παραγωγή αργού πετρελαίου της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας αντιπροσωπεύει περίπου το 10% της παγκόσμιας παραγωγής, ενώ είναι η δεύτερη 

μεγαλύτερη παραγωγός φυσικού αερίου παγκοσμίως. Η μείωση της προσφοράς αργού πετρελαίου 

και φυσικού αερίου ως αποτέλεσμα των παραπάνω, έχει αντίκτυπο στη διαθεσιμότητα και στις 

τιμές, ιδιαίτερα στις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος που αφορούν τον Όμιλο. Επιπλέον, μια 

παρατεταμένη κλιμάκωση της στρατιωτικής σύγκρουσης έχει αντίκτυπο στην οικονομική 

ανάπτυξη, τα επιτόκια, καθώς και άλλους οικονομικούς δείκτες, που επηρεάζουν τις 

δραστηριότητες του Ομίλου. Ο Όμιλος παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από την κρίση στην 

Ουκρανία και σχεδιάζει ανάλογα. 

 

4. Έρευνα και ανάπτυξη 

Ο Όμιλος διαθέτει ομάδα εργασίας που συνεργάζεται με Πανεπιστήμια, η οποία ασχολείται με 

την έρευνα και την ανάπτυξη αναφορικά με προϊόντα (ανάπτυξη νέων και βελτίωση/ εξέλιξη 

υπαρχόντων) και με νέες τεχνολογίες παραγωγής. 

 

5. Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών  

Οι εμπορικές συναλλαγές της Εταιρείας με τη θυγατρική της Εταιρεία CAMPUS Μονοπρόσωπη 
A.E., με τη συγγενή Εταιρεία ΑΛ ΜΑΡΩ ΙΚΕ, με τη συνδεδεμένη Εταιρεία ΔΟΪΡΑΝΗ Α.Ε. και τα λοιπά 
συνδεδεμένα μέρη γίνονται με τους συνήθεις εμπορικούς όρους που ισχύουν για τρίτους και έχουν 
ως εξής: 
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Σημειώσεις: 

 Οι πωλήσεις προς τη Campus αφορούν πωλήσεις ζωοτροφών 

 Οι αγορές από τη Campus αφορούν αγορές αγελαδινού γάλακτος 

 Οι αγορές από ΑΛ ΜΑΡΩ ΙΚΕ αφορούν αγορές αγελαδινού γάλακτος 

 Οι πωλήσεις της Campus προς την ΑΛ ΜΑΡΩ ΙΚΕ αφορούν πωλήσεις αγελαδινού γάλακτος 

στα πλαίσια της ομάδας παραγωγών της ΑΛ ΜΑΡΩ, της οποίας η CAMPUS είναι μέλος 
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 Οι πωλήσεις προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη αφορούν πωλήσεις ζωοτροφών, 

απολυμαντικών και παροχή υπηρεσιών για στέγαση ζώων 

 Οι αγορές από λοιπά συνδεδεμένα μέρη αφορούν αγορές ζώων για εμπορία και κατσικίσιου 

γάλακτος 

 

 

Διδυμότειχο, 27 Σεπτεμβρίου 2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ  

Προς τους μετόχους της Εταιρείας «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

Εισαγωγή 

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας και του Ομίλου «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ», της 30ης Ιουνίου 2022 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες 
καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις 
επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας 
χρηματοοικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007.  

Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην 
Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Η δική μας 
ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης 
(ΔΠΑΕ) 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από 
τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως σε πρόσωπα που 
είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα καθώς και στην εφαρμογή 
αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος 
από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να 
αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα 
που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη 
ελέγχου. 

Συμπέρασμα 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε 
να πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει 
καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση με 
την ενδιάμεση συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 



 

 

 

                 

 

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2022 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

Δημήτρης Τ. Παπάζης 

ΑΜ ΣΟΕΛ 22381 

KSi Greece I.K.E. Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεμετής, Μαρούσι 
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ΑΜ ΣΟΕΛ 171 



Εξαμηνιαία χρηματοοικονομική Έκθεση  
Κατά την 30η Ιουνίου 2022 και για την περίοδο 1 Ιαν – 30 Ιουνίου 2022 

   
 

16 
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών  

των ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Γενικές Πληροφορίες 

Η Εταιρεία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ με διακριτικό τίτλο "ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ" 

ιδρύθηκε το 1991 (3506/9-8-91 ΦΕΚ) στο Διδυμότειχο Έβρου και ξεκίνησε την βιομηχανική της 

δραστηριότητα το 1994. Η Εταιρεία έχει την έδρα της στο Νομό Έβρου στο 1ο χλμ. Διδυμοτείχου-

Ορεστιάδας και η ιστοσελίδα της είναι www.evrofarma.gr. Τον Ιούνιο του 2000 η Εταιρεία εισήγαγε 

τις μετοχές της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. 

Ο Όμιλος ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ, (στο εξής Όμιλος) αποτελείται από τη μητρική Εταιρεία (εφεξής «η 

Εταιρεία») και τη θυγατρική Εταιρεία CAMPUS Μονοπρόσωπη Α.Ε., (στο εξής «η θυγατρική») που 

εδρεύει στην Μέστη Αλεξανδρούπολης και της οποίας η Εταιρεία κατέχει το 100% των μετοχών της 

καθώς επίσης και, τη συγγενή Εταιρεία ΑΛ ΜΑΡΩ ΙΚΕ (στο εξής «η συγγενής») στην οποία η 

θυγατρική Εταιρεία CAMPUS Μονοπρόσωπη Α.Ε. κατέχει το 20% των εταιρικών μεριδίων της με 

αξία κτήσης € 1 χιλ. και ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Η αξία κτήσεως της 

συμμετοχής στη θυγατρική ανέρχεται κατά την 30.06.2022 και 31.12.2021 σε ποσό € 2.946 χιλ. ευρώ. 

Οι κυρίες δραστηριότητες του Ομίλου είναι η παραγωγή και η πώληση γαλακτοκομικών προϊόντων, 

η παραγωγή ακατέργαστου γάλακτος από βοοειδή γαλακτοπαραγωγής και η εμπορία 

γαλακτοκομικών προϊόντων. 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες € 

(λειτουργικό νόμισμα), που είναι το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος στο 

οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος. 

2. Βάση σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
(εφεξής «Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις) της 30ης Ιουνίου 2022 που καλύπτουν την εξαμηνιαία 
περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 30η Ιουνίου 2022, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του 
ιστορικού κόστους εκτός από την αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων, των βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων, των συμμετοχικών τίτλων και των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων 
καθορισμένων παροχών που επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους και με βάση την αρχή της 
συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
μέχρι την 30η Ιουνίου 2022 και ειδικότερα σύμφωνες με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεσης 
Χρηματοοικονομική Αναφορά». 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την εξάμηνη περιόδου που έληξε 
την 30η Ιουνίου 2022 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 27η Σεπτεμβρίου 2022. 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν περιορισμένη 
πληροφόρηση σε σχέση με αυτές των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, οι 
συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε 
συνδυασμό με τις τελευταίες δημοσιευθείσες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης 
Δεκεμβρίου 2021. 

Η σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων προϋποθέτει τη διενέργεια εκτιμήσεων και 
παραδοχών, που ενδέχεται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των ακινητοποιήσεων και 
επενδύσεων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις όπως επίσης και το ύψος των εσόδων και εξόδων που 
αναγνωρίστηκαν. Οι εκτιμήσεις αυτές επανεξετάσθηκαν από τη Διοίκηση του Ομίλου υπό το 
πρίσμα της επίδρασης των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης στην Εταιρεία και τον Όμιλο, καθώς 
και στην οικονομία γενικότερα και δεν διαπιστώθηκε ανάγκη διαφοροποίησης τους. 

Τα νέα και αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες, τροποποιήσεις προτύπων και 
διερμηνείες που εφαρμόζονται είτε στην τρέχουσα είτε σε επόμενες χρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνητικής τους επίδρασης στις ενδιάμεσες συνοπτικές 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, παρατίθενται στην Σημείωση 2.1. 
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2.1 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία 
είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2022 ή μεταγενέστερα. 

2.1.1 Πρότυπα, Τροποποιήσεις και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση. 

ΔΠΧΑ 3: «Τροποποίηση παραπομπής του εννοιολογικού πλαισίου» 

Οι τροποποιήσεις επικαιροποιούν μια παραπομπή του εννοιολογικού πλαισίου του ΔΠΧΑ 3 και 
εισάγουν μια εξαίρεση στην αρχή της αναγνώρισης, βάση της οποίας προσδιορίζεται τι συνιστά 
περιουσιακό στοιχείο και τι υποχρέωση σε μια συνένωση επιχειρήσεων. 

ΔΛΠ 16: «Έσοδα που προκύπτουν νωρίτερα από την προβλεπόμενη χρήση» 

Οι τροποποιήσεις ορίζουν πως μια εταιρία δεν έχει δικαίωμα να αφαιρεί από το κόστος κτήσης των 
ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, ποσά που λήφθηκαν από την πώληση αγαθών τα οποία παράχθηκαν 
κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του περιουσιακού στοιχείου για την προοριζόμενη χρήση του. 
Αντί αυτού, η εταιρία οφείλει να αναγνωρίσει στο αποτέλεσμα τα εν λόγω έσοδα και τα σχετιζόμενα 
με αυτά κόστη. 

ΔΛΠ 37: «Επαχθή συμβόλαια - Κόστος εκπλήρωσης σύμβασης» 

Οι τροποποιήσεις προσδιορίζουν τα κόστη που οφείλει να συμπεριλαμβάνει μια εταιρία κατά την 
αξιολόγηση του ενδεχόμενου μια σύμβαση να αποδειχθεί ζημιογόνος. Συγκεκριμένα, οι 
τροποποιήσεις απαιτούν να συμπεριλαμβάνονται στο κόστος εκπλήρωσης της σύμβασης τόσο οι 
άμεσες δαπάνες για την εκπλήρωση της όσο και μέρος των, σχετικών με εκπλήρωση συμβάσεων, 
εμμέσων δαπανών. 

Οι παραπάνω τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η 
Ιανουαρίου 2022 ή μεταγενέστερα και δεν έχουν σημαντική επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση 
ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση του Ομίλου. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2018-2020 

Οι βελτιώσεις αφορούν τα εξής πρότυπα: ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», στο ΔΛΠ 41 «Γεωργία» 
και στα Επεξηγηματικά Παραδείγματα που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις». 

2.2.2 Πρότυπα, Τροποποιήσεις και Διερμηνείες εφαρμοστέα για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν μετά την 1η Ιανουαρίου 2023 

ΔΛΠ 1: «Παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων» και Δεύτερη Δήλωση Πρακτικής 
ΔΠΧΑ 

«Γνωστοποίηση λογιστικών πολιτικών» 

Οι τροποποιήσεις απαιτούν οι εταιρίες να γνωστοποιούν πληροφορίες σχετικά με τις λογιστικές 
τους πολιτικές όταν αυτές είναι ουσιώδεις, ώστε να παρέχουν πιο χρήσιμη πληροφόρηση στους 
επενδυτές και σε λοιπούς χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Οι τροποποιήσεις έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση κι εφαρμόζονται στις ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2023 ή μεταγενέστερα. 

ΔΛΠ 1: «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες» 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΛΠ 1 όσο 
αφορά την ταξινόμηση των δανειακών και λοιπών υποχρεώσεων με αβέβαιη ημερομηνία 
εκκαθάρισης, ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης. 

Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2023 ή 
μεταγενέστερα, ενώ δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 8: «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη – Ορισμός των 
λογιστικών εκτιμήσεων» 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν νέο ορισμό των λογιστικών εκτιμήσεων που ορίζονται ως νομισματικά 
ποσά στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που υπόκεινται σε αβεβαιότητα ως προς τη μέτρησή 
τους. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον όρο «αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις» ώστε να 
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βοηθήσουν στον διαχωρισμό από τις «αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές» και τις «διορθώσεις 
σφαλμάτων». 

Οι τροποποιήσεις έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στις ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2023 ή μεταγενέστερα. 

ΔΛΠ 12 «Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από μία ενιαία συναλλαγή» 

Οι τροποποιήσεις απαιτούν οι εταιρείες να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενη φορολογία σε 
συγκεκριμένες συναλλαγές που, κατά την αρχική τους αναγνώριση, οδηγούν σε ίσα ποσά 
φορολογητέων και εκπεστέων προσωρινών διαφορών. Αυτό ισχύει συνήθως για συναλλαγές, όπως 
οι μισθώσεις για τους μισθωτές και οι υποχρεώσεις αποκατάστασης. 

Οι τροποποιήσεις έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στις ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2023 ή μεταγενέστερα. 

3. Πληροφόρηση κατά λειτουργικό τομέα 

Το σύνολο της δραστηριότητας του Ομίλου ανά γεωγραφικό τομέα βρίσκεται κυρίως στην 

Ελλάδα, καθώς η Εταιρεία και η θυγατρική που περιλαμβάνεται στην ενοποίηση έχουν έδρα στην 

Ελλάδα. 

Για σκοπούς διοικητικής πληροφόρησης, ο Όμιλος είναι διαχωρισμένος στους εξής τομείς:  

 παραγωγή και την πώληση γαλακτοκομικών προϊόντων και  

 παραγωγή γάλακτος μέσω εκτροφής βιολογικών περιουσιακών στοιχείων (αγελάδων) 

Οι λογιστικές πολιτικές για τους λειτουργικούς τομείς είναι ο ίδιες με αυτές που περιγράφονται 

στις σημαντικές λογιστικές πολιτικές των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

Η Διοίκηση παρακολουθεί τα λειτουργικά αποτελέσματα των τομέων χωριστά, προκειμένου να 

λαμβάνει αποφάσεις, να ανακατανέμει πόρους και να αξιολογεί την απόδοσή τους. Η απόδοση των 

λειτουργικών τομέων επιμετράται βάσει του καθαρού αποτελέσματος μετά και από φόρους 

εισοδήματος.  

Οι διατομεακές πωλήσεις τιμολογούνται με τις τιμές που ισχύουν και για τους εκτός ομίλου 

πελάτες. 
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3.1 Λειτουργικοί τομείς 

 

3.2 Γεωγραφική πληροφόρηση 

 

Τα έσοδα από έναν μόνον πελάτη του τομέα πωλήσεις γαλακτοκομικών προϊόντων για την 
περίοδο 01.01-30.06.2022 ανέρχονται σε € 7.807 χιλ. ποσό που αντιστοιχεί στο 40% (περίοδος 
01.01-30.06.2021: € 6.633 χιλ. και 38%, αντίστοιχα) των συνολικών εσόδων του Ομίλου. Η 
δραστηριότητα του Ομίλου και της Εταιρείας δεν παρουσιάζει εποχικότητα. 
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4. Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες 

 

5. Φόρος εισοδήματος 

Ο  φόρος  εισοδήματος  που  αναγνωρίστηκε  στην  Κατάσταση  Αποτελεσμάτων του Ομίλου και 

της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως: 

 

Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις 

φορολογικές αρχές και τα διοικητικά δικαστήρια. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε 

ετήσια βάση. Από την οικονομική χρήση 2011 και έως τη χρήση 2021 οι φορολογικές δηλώσεις 

υπόκεινται στη διαδικασία έκδοσης Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης (όπως περιγράφεται 

παρακάτω). Οι φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που 

ακολουθούν τη χρήση στην οποία πραγματοποιήθηκαν. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, οι Εταιρείες καταβάλλουν κάθε 

χρόνο προκαταβολή φόρου εισοδήματος υπολογιζόμενη επί του φόρου εισοδήματος της τρέχουσας 

χρήσης. Κατά την εκκαθάριση του φόρου την επόμενη χρήση, τυχόν υπερβάλλον ποσό 

προκαταβολής επιστρέφεται στην Εταιρεία μετά από φορολογικό έλεγχο.  

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης 

Για τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες 

Περιορισμένης Ευθύνης που οι ετήσιες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται 

υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 

του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013, το οποίο 

εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό 

γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του 

φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην Εταιρεία «Έκθεση 

Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την 

υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών το αργότερο εντός δέκα μηνών από την 

ημερομηνία του ισολογισμού της Εταιρείας. Για τη χρήση 2016 και εντεύθεν η λήψη «Έκθεσης 

Φορολογικής Συμμόρφωσης» από το Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο έχει καταστεί 

προαιρετική. Η Εταιρεία και η θυγατρική της επέλεξαν τη λήψη της Έκθεσης Φορολογικής 

Συμμόρφωσης» από το ελεγκτικό γραφείο που έχει αναλάβει τον υποχρεωτικό έλεγχο των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τις χρήσεις 2016 έως 2021. 

Για την Εταιρεία και τη θυγατρική της, η «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» για τις οικονομικές 

χρήσεις 2011 έως 2020 έχει εκδοθεί χωρίς ουσιαστικές προσαρμογές όσον αφορά το έξοδο φόρου 

και την αντίστοιχη πρόβλεψη φόρου. Για την Εταιρεία και τη θυγατρική της, οι φορολογικοί έλεγχοι 
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για τη χρήση 2021 ήδη διενεργούνται και είναι σε εξέλιξη από την KSi Greece IKE. Δεν αναμένεται 

να υπάρξουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις. 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2022 εκδόθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής 

Διοίκησης Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων η εντολή μερικού φορολογικού ελέγχου για τα 

φορολογικά έτη 01/01/2018 έως 31/12/2019, ο έλεγχος είναι υπό εξέλιξη. 

6. Κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή 

Τα βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος/(ζημία) της 
περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους της μητρικής με τον 
μέσο σταθμισμένο αριθμό των κοινών  μετοχών κατά την διάρκεια της περιόδου. Μειωμένα 
κέρδη/(ζημίες), ανά μετοχή δεν υπολογίζονται διότι δεν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. Τα 
σχετικά δεδομένα έχουν ως εξής: 
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7. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
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7. Ενσώματες ακινητοποιήσεις (συνέχεια) 
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7. Ενσώματες ακινητοποιήσεις (συνέχεια) 

Επί των εμπραγμάτων βεβαρημένων ακινήτων του Ομίλου και των εγγυητών αυτού υφίστανται 
κατά την 30η Ιουνίου 2022 εξασφαλίσεις ποσού € 18 εκ. πλέον τόκων και εξόδων για τις τραπεζικές 
υποχρεώσεις του Ομίλου.  

Κατά την 30η Ιουνίου 2022 δεν υπήρχαν δεσμεύσεις για την απόκτηση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων 
από τον Όμιλο και την Εταιρεία. 

7.1 Επενδυτικά ακίνητα 

Τα επενδυτικά ακίνητα του Ομίλου περιλαμβάνουν αγροτεμάχιο μη άρτιο μη οικοδομήσιμο 

και αγροτεμάχιο με διώροφο κτίριο γραφείων στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης καθώς επίσης 

και, ένα αγροτεμάχιο με εγκατάσταση στην περιοχή της Κομοτηνής. 

Κατά τη χρήση 2021 διενεργήθηκε αποτίμηση της εύλογης αξίας των ανωτέρω αγροτεμαχίων και 

κτιρίων από ανεξάρτητο εξειδικευμένο εκτιμητή ακινήτων, βάσει της οποίας η εύλογη αξία των 

ανωτέρω ανέρχεται σε € 650 χιλ. Η εύλογη αξία των αγροτεμαχίων και κτιρίων προσδιορίστηκε με 

τη μέθοδο των συγκριτικών στοιχείων χρησιμοποιώντας στοιχεία αντίστοιχων συναλλαγών, 

προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες του Ομίλου. Δεν υπήρξε μεταβολή στη συνολική εύλογη αξία 

αυτών κατά την εξαμηνιαία περίοδο του 2022. 

Η επιμέτρηση της εύλογης αξίας των ανωτέρω αγροτεμαχίων και των κτιρίων εντάσσεται στο 

Επίπεδο 2 της ιεραρχίας εύλογης αξίας καθώς προσδιορίζεται με τη χρήση παρατηρήσιμων 

δεδομένων της αγοράς. 

8. Συμμετοχές σε συγγενείς Εταιρείες 

Οι επενδύσεις σε συγγενείς Εταιρείες περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε Εταιρεία στην οποία ο 

Όμιλος ασκεί σημαντική επιρροή χωρίς όμως να έχει τον έλεγχο ή από κοινού έλεγχο. Η Εταιρεία 

αυτή στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της θυγατρικής του Ομίλου εμφανίζεται στην 

αξία κτήσης της μείον τις ζημίες απομείωσης και στην ενοποιημένη με τη Μέθοδο της Καθαρής 

Θέσης. 

Συγκεκριμένα, η θυγατρική Εταιρεία του Ομίλου Campus Μονοπρόσωπη Α.Ε. συμμετέχει στην ΑΛ 

ΜΑΡΩ ΙΚΕ με ποσοστό συμμετοχής 20%. Η σύστασή της έγινε την 13/07/2018. Η αξία κτήσης της 

συμμετοχής ανέρχεται σε € 1 χιλ.  

Στην εξαμηνιαία περίοδο υπήρξε αναλογία ζημιών που αναγνωρίστηκε στα ενοποιημένα 

αποτελέσματα της εξαμηνιαίας περιόδου ποσού € 6 χιλ. 

9. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

 

Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία διακρίνονται σε ώριμα και μη ώριμα ως εξής: 

30.06.2022 (Ώριμα: 3.298 χιλ. ευρώ, Μη ώριμα: 1.113 χιλ. ευρώ). 

31.12.2021 (Ώριμα: 3.329 χιλ. ευρώ, Μη ώριμα: 1.286 χιλ. ευρώ). 

Η εύλογη αξία του παραχθέντος γάλακτος κατά τη διάρκεια της περιόδου 01.01-30.06.2022 ανήλθε 
σε € 2.952 χιλ. (01.01-30.06.2021: € 2.387 χιλ.).  



Εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Έκθεση  
Κατά την 30η Ιουνίου 2022 και για την περίοδο 1 Ιαν – 30 Ιουνίου 2022 

   
 

30 

10. Αποθέματα 

 

11. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 

Η Εταιρεία συνεργάζεται κυρίως με μεγάλες αλυσίδες super market με αξιοσημείωτη πιστοληπτική 

ικανότητα με αποτέλεσμα ο πιστωτικός κίνδυνος να μην είναι σημαντικός. Επίσης η θυγατρική 

Εταιρεία πουλά την παραγωγή της κυρίως σε συνδεδεμένες Εταιρείες του Ομίλου και τη μητρική 

Εταιρεία, με αποτέλεσμα να μην εκτίθεται σημαντικά σε πιστωτικό κίνδυνο. Η Εταιρεία καταβάλει 

προσπάθειες ώστε να επεκτείνει τη διασπορά των πωλήσεών της προκειμένου να μειώσει 

περεταίρω τον πιστωτικό κίνδυνο στον οποίο εκτίθεται. 

Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο από τις απαιτήσεις αφορά τα ανωτέρω ποσά και η 

εύλογη αξία των απαιτήσεων ταυτίζεται περίπου με την λογιστική αξία τους. 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν εκτίθενται σε συναλλαγματικό κίνδυνο διότι όλες οι πωλήσεις γίνονται 

σε ευρώ. 

Στις λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνεται ποσό € 1.402 χιλ. για την Εταιρεία και τον Όμιλο που αφορά 

απαίτηση από τον ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση του κόστους μισθοδοσίας των ετών 2010 έως 2015 

(αφορούσε όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε παραμεθόριες περιοχές). Με βάση την 

απόφαση 47284/359 του Υπουργού Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζεται 

η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος συμψηφισμού, 

παρακράτησης και απόδοσης, το είδος των συμψηφιζόμενων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, 

καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 

4706/2020 (A  ́ 136) και του άρθρου 26 του ν. 4722/2020 (A ́ 177), αναφορικά με την διαδικασία 

πληρωμής των ανεξόφλητων απαιτήσεων των δικαιούχων μέχρι τις 31.12.2015 έναντι του 

Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). 

Με την ανωτέρω απόφαση τακτοποιείται η απαίτηση του Ομίλου από τον ΟΑΕΔ αρχικά με 

συμψηφισμό των απαιτήσεων με οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και τους Φορείς Κοινωνικής 

Ασφάλισης και στη συνέχεια με μελλοντικές προκύπτουσες οφειλές επί αυτών αν δεν έχει 

τακτοποιηθεί το υπόλοιπο. Η Διοίκηση αναμένει την τακτοποίηση του υπολοίπου στην επόμενη 

περίοδο. 

Η κίνηση του λογαριασμού των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής: 
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12. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

13. Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά 

 

14. Δάνεια τραπεζών 

 

Επί των εμπραγμάτων βεβαρημένων ακινήτων του Ομίλου και των εγγυητών αυτού υφίστανται 

κατά την 30η Ιουνίου 2022 εξασφαλίσεις ποσού € 18 εκ. πλέον τόκων και εξόδων και εξασφαλίσεις 

επί των κινητών αξιών και συγκεκριμένα ενέχυρο επί των μερισμάτων των μετοχών. 

Κατά την εξαμηνιαία περίοδο η μητρική Εταιρεία προχώρησε στη λήψη νέων δανείων συνολικού 

ποσού € 3,7 εκ. περίπου. 

15. Υποχρεώσεις μισθώσεων 

Τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων μισθώσεων και οι κινήσεις της περιόδου έχουν ως εξής: 
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Οι υποχρεώσεις μισθώσεων αφορούν μισθώσεις για μεταφορικά μέσα. 

Δεν υπάρχουν σημαντικές δεσμεύσεις από συμβάσεις μίσθωσης οι οποίες δεν έχουν τεθεί σε ισχύ 

μέχρι και την λήξη της περιόδου αναφοράς. 

Δεν υφίσταται επίδραση για τον Όμιλο από την εφαρμογή της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 16 

«Μειώσεις ενοικίου που σχετίζονται με τον Covid-19». 

16. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

17. Επιχορηγήσεις 

 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αφορούν κυρίως την Εταιρεία και σχετίζονται με επενδύσεις που έγιναν 

από την περίοδο 1994 και μετά και επιχορηγήθηκαν σε ποσοστό από 40% έως 55%, και σε μικρότερο 

βαθμό στη θυγατρική Εταιρεία. Οι επιχορηγήσεις αυτές αφορούν βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας γάλακτος και εγκαταστάσεις βοοτροφικών και προβατοτροφικών μονάδων στα 

πλαίσια των αναπτυξιακών νόμων 1892/1990, 1257/99 και 3299/2004.  

18. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Δοθείσες εγγυήσεις 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν χορηγήσει εγγυήσεις (κυρίως εγγυητικές επιστολές τραπεζών), 

για συμμετοχή σε κρατικά ευρωπαϊκά προγράμματα επιχορήγησης δαπανών καθώς και σε 

δημόσιους φορείς για σύναψη συμβάσεων μ’ αυτούς, ως εξής: Όμιλος: 30.06.2022: € 313 χιλ. 

(31.12.2021: € 287 χιλ.) και Εταιρεία: 30.06.2022: € 244 χιλ. (31.12.2021: € 118 χιλ.). 
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19. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

Οι εμπορικές συναλλαγές της Εταιρείας με τη θυγατρική της Εταιρεία CAMPUS Μονοπρόσωπη 
A.E., με τη συγγενή Εταιρεία ΑΛ ΜΑΡΩ ΙΚΕ, με τη συνδεδεμένη Εταιρεία ΔΟΪΡΑΝΗ Α.Ε. και τα λοιπά 
συνδεδεμένα μέρη γίνονται με τους συνήθεις εμπορικούς όρους που ισχύουν για τρίτους και έχουν 
ως εξής: 

 

Σημειώσεις: 

 Οι πωλήσεις προς τη Campus αφορούν πωλήσεις ζωοτροφών 

 Οι αγορές από τη Campus αφορούν αγορές αγελαδινού γάλακτος 

 Οι αγορές από ΑΛ ΜΑΡΩ ΙΚΕ αφορούν αγορές αγελαδινού γάλακτος 



Εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Έκθεση  
Κατά την 30η Ιουνίου 2022 και για την περίοδο 1 Ιαν – 30 Ιουνίου 2022 

   
 

34 

 Οι πωλήσεις της Campus προς την ΑΛ ΜΑΡΩ ΙΚΕ αφορούν πωλήσεις αγελαδινού γάλακτος 

 Οι πωλήσεις προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη αφορούν πωλήσεις ζωοτροφών, 

απολυμαντικών και παροχή υπηρεσιών για στέγαση ζώων 

 Οι αγορές από λοιπά συνδεδεμένα μέρη αφορούν αγορές ζώων για εμπορία και κατσικίσιου 

γάλακτος 

Δεν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη ούτε έχει γίνει σχετική πρόβλεψη 
στην τρέχουσα περίοδο.  

20. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς  

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα για τη μητρική Εταιρεία και τη θυγατρική της Campus 

Μονοπρόσωπη Α.Ε., που έλαβαν χώρα από τη λήξη της περιόδου μέχρι την ημερομηνία σύνταξης 

της παρούσας έκθεσης που να χρήζουν προσαρμογής των ενδιάμεσων συνοπτικών 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 


